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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG – THÚC ĐẨY 

HÌNH THÀNH CHÍNH PHỦ SỐ  

Người trình bày: TS. Ngô Hải Phan, 

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC 



CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 



Cổng Dịch vụ công quốc gia 
 

 

 

Mỗi Bộ/Ngành, Địa phương có một Cổng dịch vụ 

công và hệ thống thông tin một cửa điện tử duy 

nhất và tập trung 

 

 
Các Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

Bộ/Ngành, Địa phương có thể  liên thông, chia sẻ 

thông tin, dữ liệu với nhau và kết nối liên  thông với 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ giải quyết 

TTHC, cung cấp dịch vụ công. 

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG 



CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ - HỆ THỐNG THÔNG TIN  

ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC 

- Kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp 

(G2B, G2C): Nâng cao chất lượng, hiệu quả, cung cấp 

dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới 

hành chính; góp phần hình thành công dân số, doanh 

nghiệp số. 

- Quản trị công (G2G, G2E): Thúc đẩy cải cách hành 

chính; kết nối, chia sẻ dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ nhằm nâng 

cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động; theo 

dõi, giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính theo thời gian thực; tăng cường trách nhiệm 

giải trình của cơ quan nhà nước. 



Cho phép tổ chức, cá nhân đăng 

ký tài khoản sử dụng, Cung cấp 

chức năng đăng nhập  một lần 

(Single-Sign-On) tới  các Cổng 

DVC, Hệ thống một cửa điện tử; 

 

Hỗ trợ theo dõi, giám sát, đánh 

giá chất lượng giải quyết TTHC 

theo thời gian thực  

 Tích hợp: 

 CSDL Quốc gia, CSDL chuyên ngành, hệ thống 

thông tin phục vụ xác thực định danh và giải quyết 

TTHC, cung cấp dịch vụ công. 

 Hệ thống một cửa các Bộ, ngành, địa phương 

Đầu mối cung cấp thông 

tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân 

thực hiện TTHC 

         Chức năng  

        chính 

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

và tăng cường trách nhiệm giải 

trình của cơ quan nhà nước 

Hỗ trợ, cung cấp 

dịch vụ công trực 

tuyến, thanh toán 

trực tuyến 

Các nhiệm vụ khác 

theo chỉ đạo của TTg 

Cung cấp các nền tảng 

dùng chung: CSDL TTHC; 

Thanh toán trực tuyến; 

Hệ thống tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị,… 



KẾT QUẢ TRIỂN KHAI (12/2019 – NAY) 

TTHC 6.548 

Số TTHC đã cung cấp DVC TT  3.096 

Công dân 1.696 

Doanh nghiệp 1.688 

Số tài khoản 1 triệu 

Cá nhân 930 nghìn 

Doanh nghiệp 70 nghìn 

CQNN 1.300 

Hồ sơ đồng bộ trạng thái 72 triệu 

Hồ sơ qua Cổng DVCQG 1,8  triệu 

Tổng đài hỗ trợ 103 nghìn  

Phản ánh kiến nghị 20 nghìn 

Tổng số giao dịch 116 nghìn 

Tổng số tiền 258 tỷ đồng 

Cung cấp dịch vụ thanh toán: Phí,lệ phí; 

thuế; BHXH; BHYT; XLVPHC; án phí; 

điện; viện phí 

Kết nối, tích hợp với hơn 150 đầu mối 

Bộ, ngành, địa phương  100% 

Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty 8 

Ngân hàng, Trung gian thanh toán 15 



 

CỔNG DVC VÀ HTTTMCĐT CẤP BỘ, TỈNH 

7 

Hệ thống 
thông tin 
một cửa 
điện tử 

Cổng dịch 
vụ công 
cấp Bộ, 
cấp tỉnh 

CÁ NHÂN,  

TỔ CHỨC 

CƠ QUAN CÓ THẨM 

QUYỀN GiẢI QUYẾT 
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Danh tính số 

Kho Dữ liệu 

(danh mục) 

Dữ liệu số 

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Bộ phận 1 cửa 

(Chuyển đổi số) 

Kho Dữ liệu 

Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC cấp bộ, cấp tỉnh 



CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Cổng Dịch 
vụ công 
Quốc gia 

Hệ thống 
thông tin 
giải quyết 
TTHC cấp 

bộ, cấp tỉnh 

Trung tâm hỗ 
trợ, thúc đẩy 

thực hiện 
chuyển đổi số 

trong giải 
quyết TTHC, 

cung cấp DVC 



PHÁT TRIỂN CÁC NỀN TẢNG DÙNG CHUNG TRÊN 

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

 Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 

 Nền tảng xác thực, định danh 

 Nền tảng thanh toán trực tuyến 

 Danh mục dữ liệu dùng chung phục vụ giải quyết 

TTHC 

 Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

 Hệ thống theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết 

TTHC, cung cấp DVC 

 
- Giảm chi phí đầu tư, duy trì, phát triển, 

quản lý hệ thống trùng lặp 

-Tăng cường kết nối, chia sẻ, liên thông 



HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

TTHC CẤP BỘ, CẤP TỈNH 

Cổng DVC 
cấp bộ, cấp 

tỉnh 

Hệ thống 
thông tin 
một cửa 

điện tử cấp 
bộ, cấp 

tỉnh 

Hệ thống 
thông tin 
giải quyết 
TTHC cấp 

bộ, cấp tỉnh 

-Giảm chi phí đầu tư, duy trì, phát triển các 

nhóm chức năng trùng lặp giữa hai hệ thống 

-Tăng cường hiệu quả quản lý, vận hành hệ 

thống. 

- Nâng cao hiệu quả thực hiện trong giải quyết 

TTHC, cung cấp DVC 



GẮN SỐ HÓA VỚI QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI 

QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP 

Gắn số hóa 
với quá trình 

tiếp nhận, 
giải quyết 

TTHC 

Kết nối, tích 
hợp, chia 
sẻ dữ liệu 
phục vụ giải 
quyết TTHC 

Mở rộng tiếp 
nhận, giải 
quyết TTHC 
phi địa giới 
hành chính 

Tăng năng 
suất lao 

động, chất 
lượng phục 

vụ 

Giám sát, 
đánh giá chất 
lượng giải 
quyết TTHC  
bằng dữ liệu 

theo thời 
gian thực 



ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH DẪN DẮT  

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC  

Khuyến khích đổi mới, sáng tạo áp 
dụng các mô hình mới, cách làm hay 
thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết 
TTHC 

Tái cấu trúc quy trình TTHC làm cơ sở 
xây dựng, cung cấp DVCTT thuận lợi, 
đơn giản, chất lượng hơn 

Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 
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